ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ
Редакція журналу "Українська мова" приймає до друку оригінальні, ніде не
публіковані науково-теоретичні та дослідницькі статті з проблем
української мови, рецензії, огляди, а також матеріали, присвячені
видатним мовознавцям, ювілеям та лінгвістичним форумам.
Рукописи подавати українською мовою. Обсяг статті – до одного
друкованого аркуша (крім замовних матеріалів) у 2-х пронумерованих
примірниках на папері форматом А4 через 1,5 інтервалу шрифтом Times
New Roman кегль 14. Комп'ютерний набір як текстовий файл без
кольорового виділення та переносів у текстовому редакторі MS Word
обов'язково надати на електронному носії або надіслати на електронну
пошту movajournal@ukr.net.
Стаття(і) повинна(і) мати УДК.
Ім'я та прізвище автора(ів), назву установи, де працює автор, назву
статті, ключові слова подати українською та англійською мовами;
анотацію – українською мовою; науковий реферат статті (приблизно
2000 знаків) – англійською мовою.
Покликання на наукові джерела брати в прямі квадратні дужки,
зазначаючи порядковий номер джерела (за списком літератури) і через
двокрапку — сторінку(и), напр.: [5; 7: 12; 10: 12, 15; 9: 7 – 14]; покликання на
джерело багатотомного видання позначати римською цифрою після
номера джерела, напр.: [2 IV: 15].
Список умовних скорочень (за алфавітом) подати наприкінці статті.
Список літератури без заголовка подавати після списку умовних скорочень
за алфавітом, послідовно нумеруючи джерела. Бібліографічний опис
оформити відповідно до загальноприйнятих вимог. Обов'язково зазначити:
для багатотомних видань – скільки всього томів має це видання, рік
публікації першого та останнього тому; для монографій – загальну
кількість сторінок; для статей – початкову та кінцеву сторінки в джерелі.
Ілюстративні матеріали (схеми, малюнки, таблиці) повинні мати назви, а
карти та фотографії – чіткість не менше ніж 600 dрі.
На окремому аркуші потрібно подати: 1) прізвище, ім'я та по батькові
автора(ів), науковий ступінь, учене звання, посаду, місце роботи, домашню
адресу і контактний телефон, адресу електронної пошти; 2) ліцензійну
угоду (бланк угоди див. на сайті Інституту української мови НАНУ
www1.nas.gov.ua/institutes/ium (рубрика «Журнал «Українська мова»).
Відхилені статті редколегія не повертає.
Телефон редакції журналу (044)278-12-09.

